
Сирија: Руска војска прекинула оружани сукоб америчких војника и локалног становништва, погинула су два цивила, од којих једно дете
среда, 12 фебруар 2020 22:59

Сукоб америчких војника и локалног становништва у Сирији прекинут је захваљујући
руским војницима, који су извели амерички конвој до базе, саопштио је руководилац
руског Центра за мирење зараћених страна у Сирији, генерал-мајор Јуриј Боренков.

  

  

Према његовим речима, амерички војници су током сукоба пуцали на сиријске цивиле.

  

„Само захваљујући напорима руских војника, који су стигли на место догађаја, успешно је
спречена даља ескалација сукоба са локалним становницима. Руске снаге су упутиле
конвој Оружаних снага САД у правцу базе, која се налази у насељу Химо у провинцији
Хасека“, рекао је Боренков.
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We have American soldiers with an ill-defined mission in Syria (“protect the oil”) after
abandoning 3/4 of once stable territory on Trump’s orders, now forced to navigate roads
controlled by Russian and Syrian regime forces. Too much to ask of our brave warriors. This
was today pic.twitter.com/aogTPW4WR3

— Brett McGurk (@brett_mcgurk) February 12, 2020    

Како се наводи, до конфликта је дошло након што су америчке снаге скренуле са
маршруте, након чега су их зауставиле сиријске владине снаге.

  

Раније је саопштено да су два цивила, од којих једно дете, убијена током пуцњаве
америчких војника у селу Хирбат Амо, у близини града Камишли на североистоку Сирије.

  

Према речима пуковника Мајлса Кегинса, представника америчке коалиције, војници
који су отворили ватру на локалне становнике, бранили су се.

  

#Syrian #civilian  ‘killed’ by #US  troops after armored #convoy  blocked by stone-throwing #
protesters
— state media

STORY: https://t.co/xc8YXmLpqw

VIDEO: #Syrian  villagers exchange gunfire with US-led coalition convoy pic.twitter.com/b72o9
PMqeT

— RT (@RT_com) February 12, 2020    

Видео-снимак показује напад локалног становништва на припаднике војске САД, на
северу Сирије, у коме је једна особа наводно погинула.

  

Руски конвој је убрзо реаговао како би умирио новонасталу ситуацију.

  

Амерички конвој заустављен је на сиријском контролном пункту.
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Видео-снимак, који је наводно снимљен у Кирбет Амуу, приказује цивиле, како у војној
тако и у цивилној одећи, који испаљују хице из калашњикова у правцу амерчких оклопних
возила.

  

Остаје нејасно ко је први отворио ватру, а обе стране оптужују ону другу.

  

US forces in retreat, with several of their vehicles apparently put out of service during the
confrontation in Dirbat/Khirbat Amo.

Three wounded individuals, including one in an SAA uniform, have arrived at a hospital in
Qamishlo and are being treated. pic.twitter.com/AsQ41TnCqP

— Rojava Information Center (@RojavaIC) February 12, 2020    

Возила руске војне полиције могу се видети у кратком видео-снимку и на фотографијама
које су наводно снимљене одмах након сукоба, наводи Раша тудеј.

  

Припадници руских снага стигли су на поприште борбе како би умирили побуњенике.

  

Сиријски државни медији објавили су да је један цивил убијен током сукоба, док је још
један рањен.

  

Извештаји, додуше контрадикторни, сугеришу да је убијени припадао сиријским снагама
или да је био члан провладине милиције.

  

(Спутњик, Б92)

  

 3 / 3

https://t.co/AsQ41TnCqP
https://twitter.com/RojavaIC/status/1227550876677681154?ref_src=twsrc%5Etfw

